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GEORGIA ทกัค่ะ 
**บินเข้าบาทูมีออกทบิลิซ่ี**  

ท่องเท่ียวประเทศจอรเ์จีย 6 วนั 4 คืน 
บาทูมี-คไูตซี-ทบิลิซี-อนานูริ-กดูาอริู-คาซเบกี-มิทสเคต้า 

สมัผสัดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซสั 
ท่องเท่ียวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพนัปี 

ด่ืมด า่แสงสีกรงุทบิลิซ่ี ล้ิมลองอาหาร Georgian Cuisine 
นัง่รถจ๊ีป 4WD ชมความงามของโบสถ ์Gergeti Trinity Church 

และช้อปป้ิงจใุจท่ีถนนชารเ์ดน่ี 
อ่ิมอร่อยกบัเมนูอาหารไทยและอาหารพืน้เมือง 

 

บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วประเทศจอรเ์จยี ทีม่อีำณำเขตทำงเหนือตดิกบัรสัเซยีและทำงตะวนัตกตดิกบั
ทะเลด ำและตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีสุ่ดชือ่กรุงทบลิซิ ิตัง้อยู่ในหุบเขำซึง่ถูกแบ่งโดยแมน่ ้ำมติควำร ีน ำท่ำนสมัผสั
อำรยธรรมนับพนัปี ตะลงึควำมงำมทำงธรรมชำตขิองดนิแดนแหง่เทอืกเขำคอเคซสั ไดแ้ก่ 
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ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวำมส ำคญัของประวตัศิำสตรม์ำกมำย และมโีครงสรำ้งสถำปัตยกรรมทีส่วยงำม
และเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำครูำหรอืเรยีกว่ำแม่น ้ำมติควำร ี

บาทมู ี เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลบนชำยฝัง่ตะวนัออกของทะเลด ำ เป็นรฐัอสิระปกครองตนเองอยู่ทำงดำ้นตะวนัตกของประเทศ
จอรเ์จยี เป็นหนึง่ในเมอืงทีม่ทีวิทศัน์สวยทีสุ่ดของจอรเ์จยี มคีวำมงำมของธรรมชำตทิีน่่ำตืน่ตำตืน่ใจ  

คาซเบกี คำซเบกี้ชือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจบุนัไดเ้ปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนทส์มนิดำ้ ตัง้อยู่บนควำมสงูจำกระดบัน ้ำทะเล
ประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนำวจะหนำวจดัถงึ -5องศำเซลเซยีสเลยทเีดยีว 
โดยมไีฮไลทเ์ป็นโบสถเ์กอรเ์กต ิGergeti Trinity Church อนัโด่งดงั 

อนานูริ สถำนทีต่ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่่อสรำ้งอนัเก่ำแก่มกี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้ำอรกัว ีสรำ้งขึ้นใหเ้ป็นป้อม
ปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรำ้งไดอ้ย่ำงงดงำมและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญต่ัง้ตระหงำ่น 

กดูาอริู เมอืงส ำหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชีือ่เสยีงทีต่ัง้อยู่บรเิวณทีร่ำบเชงิเขำของเทอืกเขำคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวำมสงูจำก
ระดบัน ้ำทะเลประมำณ 2,100 เมตร สถำนทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกขีองชำวจอรเ์จยี 

คไูตซี เมอืงทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงเก่ำแก ่สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 ของอำณำจกัรโคลซสิ Colchis หรอืจอรเ์จยีนโบรำณ  
อพุลิสชิเค่  เมอืงถ ้ำเก่ำแกข่องจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐำนกำรตัง้ถิน่ฐำนในดนิแดนแถบนี้กนัมำนำนแลว้กว่ำ 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปี

ก่อนครสิตกำล จนถงึ ค.ศ.500 
 

ก าหนดการเดินทาง   วนัที ่18-23 เมษายน 2566 
 

**พิเศษ!! รบักระเป๋า Anello Pouch Bag มูลค่า 1,000-1,500 บาท*** 
***จองด่วน...ของมีจ านวนจ ากดั*** 

 

วนัแรก   (18 เม.ย.2566) กรงุเทพฯ- อิสตนับูล (ตุรกี) - บาทูมี 
05.30 น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร ์U สายการบิน Turkish Airlines 

เจ้าหน้าท่ีพรอ้มคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
07.50 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK-059 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

13.55 น. เดินทางถึงสนามบินนครอิสตนับูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
17.20 น.  ออกจากเดินทางจากนครอิสตนับูล โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK-392 
19.00 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติบาทูมี ประเทศจอรเ์จีย น ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและ 

ตรวจรบัสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ตวัเมืองบาทูมี (Batumi) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเล 
            บนชายฝัง่ตะวนัออกของทะเลด า เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสองของประเทศจอรเ์จยี อยู่ทางดา้นตะวนัตกของประเทศ  
            จอรเ์จยี เป็นหนึ่งในเมอืงทีม่ทีวิทศัน์สวยทีสุ่ดของจอรเ์จยี 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว, Batumi หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง (19 เม.ย.2566) บาทูมี - รปูปัน้อาลี & นีโน-Piazza Square -คไูตซี 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสูย่่ำนใจกลำงเมอืงบำทมู ีน ำท่ำนชมควำมงำมของอ่ำวบำทมูแีละชมย่ำนเมอืงเก่ำบำทมู ิหรอื
ย่ำน Old Town ชมบรรยำกำศของบำ้นเรอืนเก่ำและชม Europe Square อกีหนึ่งจตัุรสัทีส่ ำคญัประจ ำเมอืง  
และผา่นชมย่าน Piazza Square สรำ้งขึน้ในปี 2009 เป็นอำคำรทีไ่ดร้บักำรออกแบบโดยสถำปนิกชื่อดงัชำว
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จอรเ์จยี Vazha Orbeladze สรำ้งดว้ยสไตลส์ถำปัตยกรรมแบบผสมผสำน และแวะถ่ายรปูเชค็อินกบัรปูปั้น
อาลีและนีโน่ Ali and Nino Moving Sculptures รปูปั้นสงู 8 เมตร รมิทะเลด ำทีส่ำมำรถเคลื่อนไหวได ้สรำ้ง
ขึน้เพื่อแสดงถงึควำมรกัหนุ่มสำวต่ำงเชือ้ชำตแิละศำสนำและแสดงถงึสนัตภิำพระหวำ่งประเทศจอรเ์จยีและ
อำรเ์ซอไบจำนดว้ย 

 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสูเ่มืองคไูตซี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) ระหว่ำงทำงใหท่้ำนไดช้ม

ทศันียภำพสองขำ้งทำง จนกระทัง่ถงึเมอืงคูไตซ ีเมอืงทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงเก่ำแก่สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 
ของอำณำจกัรโคลซสิ Colchis หรอือำณำจกัรจอรเ์จยีนโบรำณ น ำท่ำนชมภายนอก โบสถบ์ากราติ 
Bargrati Cathedral โบสถท์ีแ่สนสวยงำมตัง้อยู่บนเนินเขำ Ukimerioni ซึง่ท่ำนสำมำรถมองเหน็ทศันียภำพ
เมอืงคูไตซทีีส่วยงำมไดโ้ดยรอบ จำกนัน้น ำท่ำนแวะชมน ้าพแุห่งโคลชิส Colchis Fountain เป็นแลนด์
มำรค์ทีส่ ำคญัแห่งหนึ่งของเมอืงคูไตซี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว, Kutaisi หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีส่าม (20 เม.ย.2566) คไูตซี-อพุลิสชิเค่-ทบิลิซี -โรงอาบน ้ าแร่ Sulphur Bath-น ้ าตกเลกทากิวี-โบสถเ์มเตห์คี-
สะพานสนัติภาพ-นัง่กระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า -ถนนชารเ์ดนี ่

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่อพุลิสชิเค่ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) น ำท่ำนชมเมืองถ า้อพุลิสชิเค่ 
Uplistsikhe Cave Town หนึ่งในเมอืงถ ้ำเก่ำแก่ของจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐำนกำรตัง้ถิน่ฐำนในดนิแดนแถบนี้กนั
มำนำนแลว้กว่ำ 3000 ปีก่อน ช่วง 500 ปีก่อนครสิตกำล จนถงึ ค.ศ.500 เมอืงนี้เป็นศูนยก์ลำงทำงศำสนำ
และวฒันธรรม และมคีวำมเจรญิสุดขดีคอืในช่วงครสิตวรรษที ่9 -11 ก่อนจะถูกรุกรำนโดยชำวมองโกลในช่วง
ครสิตศ์ตวรรษที ่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรำ้งไป ท่ำนจะไดพ้บกบัศำสนสถำนทีม่หีอ้งโถงขนำดใหญ่ที่
ชำวเพเกน้ Pagan ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลทัธบิชูำไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบนี้ก่อนทีศ่ำสนำ
ครสิตจ์ะเขำ้เมื่อ 1700 ปีก่อน และยงัมหีอ้งต่ำงๆ ซึง่คำดว่ำเป็นโบสถเ์ก่ำแก่ของชำวครสิต ์ที่สรำ้งขึน้ในช่วง
ครสิตศ์ตวรรษที ่9  จนไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดนิทำงกลบัสูก่รุงทบลิซิ ี(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเทีย่วชมยา่นเมอืงเก่าของกรงุทบิลิซ่ี Old Town of Tbilisi ซึง่ท่านจะไดพ้บเหน็ความสวยงามและ

สสีนัของอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศลิปะของเปอรเ์ซยีและยุโรป ท า
ใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว จำกนัน้น ำท่ำนนัง่กระเช้าไฟฟ้า 
Cable Car ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สรำ้งขึน้ครัง้แรกช่วงครสิตว์รรษที ่4 ในรปูแบบของชรูสิ 
ทซเิค อนัหมำยถงึรปูแบบทีไ่มม่คีวำมสม ่ำเสมอกนั และเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขำ้มำยดึครอง กไ็ดเ้รยีกชื่อป้อมแหง่นี้ว่ำ
นำรนิกำลำ Narin Qala ซึง่มคีวำมหมำยถงึป้อมอนัเลก็ Little Fortress และใหท้่ำนถ่ายรปูกบัอนุสาวรียพ์ระแม่
แห่งจอรเ์จีย Mother of Georgia สญัลกัษณ์ประจ ำเมอืงทบลิซิ ิสรำ้งขึน้ในปี 1958 ตัง้อยู่บนยอดเขำโซโลลำก ิเป็น
ประตมิำกรรมท ำจำกอลูมเินียม สงู 20 เมตร เป็นรปูปัน้ของสตรใีนชุดพืน้เมอืง มอืขวำถอืดำบส่วนมอืซำ้ยถอืแกว้
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ไวน์ นับเป็นสญัลกัษณ์แห่งจติวญิญำณและนิสยัของชำวจอรเ์จยีไดเ้ป็นอย่ำงด ีและน ำท่ำนถ่ายรปูกบัสะพาน
สนัติภาพ The Bridge of Peace สะพำนควำมยำว 150 เมตร ซึง่เชื่อมระหว่ำงตวัเมอืงเก่ำและเมอืงใหม่ เปิดใชง้ำน
ครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 2010   จำกนัน้น ำท่ำนเดนิเล่นย่ำน ถนนคนเดินชารเ์ดนี Shardeni Street ซึง่เป็นถนนใหญ่
ของเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงและกลิน่ไอแบบยโุรป และอำคำรทีถู่กสรำ้งขึน้ทีม่รีปูร่ำงลกัษณะใหญโ่ตแขง็แรง เดมิถนนแห่งนี้
ชื่อ Jan Shardeni Kucha เป็นศนูยร์วมทำงสงัคมและวฒันธรรมหลงัฟ้ืนฟูในศรรตวรรษที ่9 ต่อมำจงึไดเ้ปลีย่นชื่อ
ถนนมำเป็นชำรเ์ดนี เพื่อเป็นเกยีรตแิก่นักท่องเทีย่วชำวฝรัง่เศส Jean Chardin ปัจจุบนัถนนสำยนี้เตม็ไปดว้ยรำ้นคำ้
แฟชัน่ รำ้นอำหำร รำ้นกำแฟเกม๋ำกมำย อสิระใหท้่ำนไดเ้ดนิเล่นพกัผ่อนและเลอืกซื้อสนิคำ้ต่ำงๆ ตำมอธัยำศยั  
**เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

  น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว Tbilisi หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่ (21 เม.ย.2566) ทบิลิซี-่อิสระเตม็วนั 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 อิสระเตม็วนั ***อาหารกลางวนัและค า่อิสระตามอธัยาศยั*** ไม่มีรถโค้ชให้บริการ*** 

วนัว่ำงๆแบบนี้นอกจำกจะมเีวลำเดนิเล่นถ่ำยรปูในย่ำนเมอืงเก่ำแลว้ ท่ำนสำมำรถนัง่รถสำธำรณะหรอืนัง่แทก็ซี ่จำก
โรงแรมเพือ่เดนิทำงท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วย่ำนใจกลำงทบลิซิหีรอืเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคำ้จำกรำ้นคำ้ต่ำงๆหรอื
หำ้งสรรพสนิคำ้ชัน้น ำได ้(ค่ำรถและค่ำเดนิทำงในทบลิซิไีมต่่ำงจำกเมอืงไทยเนือ่งจำกค่ำเงนิไม่ตำ่งกนัมำก)  อำท ิ 
-โบสถท์รีนิต้ี Holy Trinity Cathedral วหิารศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ีทีเ่รยีกกนัว่า Sameba เป็นโบสถ์หลกัของ
ครสิตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตัง้อยู่ในทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ระหว่างปี 1995 ถงึ ปี 2004 และเป็น
วหิารทีส่งูทีสุ่ด อนัดบัที ่3 ของโบสถ์ออรโ์ธดอกในโลก  
-วิหารซีโอนี Sioni Cathedral อยู่ไม่ไกลจากถนนชารเ์ดนี่ในย่านเมอืงเก่า เป็นโบสถห์ลงัใหญข่องนิกายออรโ์ธ
ดอกทีถู่กสรา้งขึน้โดยชื่อของโบสถ์ไดน้ ามาจากดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธิค์อืภูเขาไซออนในเจรซูาเลม็ ต่อมาสถานทีแ่ห่ง
นี้กไ็ดม้ชีื่อเป็นซโิอนีแหง่ทบลิซิ ีถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6-7 และต่อมากไ็ดถู้กท าลายลงแตก่ไ็ดม้กีารสรา้ง
ขึน้มาใหม่หลายต่อหลายครัง้ดว้ยกนั จนกระทัง่เป็นโบสถ์ทีไ่ดเ้หน็อยู่ในปัจจุบนันี้    
-Mtatsminda Park เป็นสวนสนุกทีต่ัง้อยู่บนยอดเขาบนความสงู 770 เมตร มองเหน็เมอืงทบลิซิีไ่ดแ้บบพาโนรามา 
เป็นสวนสนุกทีไ่ดร้บัความนยิมมากทีสุ่ดในทบลิซิ ีในสวนสนุกจะมรีา้นคา้มากมายเช่น รา้นกาแฟ รา้นขายของที่
ระลกึ กจิกรรมส าหรบัเดก็ โซนปิกนิก และชงิชา้สวรรค์ขนาดใหญ่ ทีช่าวเมอืงทบลิซิีไ่ปใชเ้วลาวา่งสนุกเพลดิเพลนิ
ไปกบักจิกกรรมร่วมกบัเพื่อนและครอบครวัรวมถงึนักท่องเทีย่วเองกน็ิยมไปทีส่วนสนุกนี้ดว้ยเชน่กนั 
-เดินเล่นช้อปป้ิงท่ี Dry Bridge Flea Market ตลาดขายของมอืสองทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทบลิซิ ิทีข่ายของเก่าของทีร่ะลกึ 
งานศลิปะและเครื่องประดบัรวมถงึสนิคา้ต่างๆ ทีผ่ลติมาตัง้แต่ยคุสหภาพโซเวยีตรุง่เรอืงใครทีม่องหาของแตง่บา้น
ของสะสมไมค่วรพลาด!!   
-ช้อปป้ิง East Point Mall หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญท่ีสุ่ดของจอรเ์จยีแหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าในราคาพเิศษ 
อาท ิZara, Aldo, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Furla, Diesel, Adidas, Columbia, Converse, Charles 
& Keith, COLINS, Bershka, Amore,Calzedonia, Ecco, G-Shock, GEOX, H&M, Polo Ralph Lauren, 
Guess, Timberland, Samsonite, Swatch, Giordano, MANGO, New Balance, Levi’s เป็นตน้   
-อทุยานแดชบาชี Dashbashi Canyon สถำนทีต่ัง้ของ Diamond Bridge หรือ Dashbashi Canyon Glass 
สะพานแขวนกระจกแก้ว ทีม่แีถบรปูเพชรแขวนอยูต่รงกลำง ยำว 240 ม. สงูประมำณ149 เมตรเหนือพืน้ดนิ มี
ลกัษณะโปร่งใสทอดยำวขำ้มระหว่ำงหุบเขำธรรมชำต ิสรำ้งจำกเหลก็และแกว้ใชร้ะยะเวลำก่อสรำ้ง 3 ปี โดยจุดเด่น
คอืโครงสรำ้งแขวนทีใ่หญ่ทีสุ่ดและสงูทีสุ่ดในโลก นอกจำกนี้ยงัมแีถบรปูเพชรแขวนอยูต่รงกลำง สำมำรถเดนิเขำ้ไป
ภำยในเพื่อรบัชมทศันียภำพรอบๆทัง้ววิหน้ำผำ ภูเขำ น ้ำตก พรอ้มทัง้ยงัสำมำรถโหนสลงิ หรอืปัน่จกัรยำนขำ้มหุบ
เขำและชงิชำ้ของหน้ำผำได ้(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมงจำกทบลิซิ)ี   
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 3 ดาว , Tbilisi หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีห้่า (22 เม.ย.2566) ทบิลิซี-ป้อมปราการอนานูรี-อ่างเกบ็น ้ าซิลวาลี- Memorial of Friendship 
คาซเบกี-นัง่รถ 4WD-โบสถเ์กอรเ์กต้ี-ทบิลิซี 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
ออกเดนิทำงไปตำมทำงหลวงทีส่ ำคญัซึง่เป็นเสน้ทำงส ำหรบัใชใ้น
ดำ้นกำรทหำรทีเ่รยีกว่ำ Georgian Military Highway ทีส่รำ้งขึน้ใน
สมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภำยใตก้ำรปกครองของสหภำพโซเวยีต เป็น
ถนนเสน้ทำงเดยีวทีจ่ะน ำท่ำนเดนิทำงสูเ่ทอืกเขำคอเคซสัใหญ่ หรอื 
Greater Caucasus ทีม่คีวำมยำวประมำณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้
พรมแดนระหว่ำงรสัเซยีและจอรเ์จยี น ำท่ำนแวะถ่ายรปูกบัอ่างเกบ็
น ้าซินวาลี Zhinvall Reservoir จากนัน้ชมป้อมอนานูรี Ananuri 
Fortress สถำนทีอ่นัเก่ำแก่มกี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้ำอรกั
ว ีเป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภำยในยงัมโีบสถ ์2 หลงัที่
ถูกสรำ้งไดอ้ย่ำงงดงำมและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหงำ่น
ท่ำมกลำงธรรมชำตอินังดงำม จำกป้อมนี้เองท ำใหเ้หน็ภำพทวิทศัน์
อนัสวยงำมของเบือ้งล่ำง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มืองกดูาอริู Gudauri (ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) เมอืงสกรีสีอรท์ทีม่ชีื่อเสยีง
ทีต่ัง้อยู่บรเิวณทีร่ำบเชงิเขำของเทอืกเขำคอเคซสัใหญ่
ทีม่คีวำมสงูจำกระดบัน ้ำทะเลประมำณ 2,100 เมตร 
สถำนทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกขีองชำว
จอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมำเล่นในเดอืนธนัวำคมจนถงึเดอืน
เมษำยน น ำท่ำนแวะถ่ำยรปูกบั Memorial of 
Friendship หรืออีกช่ือนึงคือ Russia–Georgia 
Friendship Monument อนุสรณ์สถำนทีส่รำ้งขึน้มำใน
ปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณ์บ่งบอกถงึ
ควำมสมัพนัธอ์นัดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศ
รสัเซยี ตัง้เด่นเป็นสงำ่อยู่บนหุบเขำทีม่คีวำมสวยงำม
ของเทอืกเขำคอเคซสั น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองสเต
พานท์สมินด้า Stepantsminda หรอืทีรู่จ้กักนัในนำม
เมืองคาซเบกี Kazbegi ซึง่คำซเบกีเ้ป็นชื่อเมอืงดัง้เดมิ
นัน่เอง ตัง้อยู่บนควำมสงูจำกระดบัน ้ำทะเลประมำณ 
1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนำวจะหนำวจดัถงึลบ 5 องศำเซลเซยีสเลย
ทเีดยีว จำกนัน้น ำท่ำนเปลีย่นเป็นนัง่รถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กต้ี Gergeti 
Trinity Church ซึง่ถูกสรำ้งขึน้ในรำวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชื่อเรยีกกนัว่ำทสมนิดำซำมบีำ Tsminda 
Sameba ซึง่เป็นชื่อเรยีกทีน่ิยมกนัของโบสถศ์กัดิแ์ห่งนี้สถำนทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่รมิฝัง่ขวำของแม่น ้ำชคเฮร ีอยู่บน
เทอืกเขำของคำซเบกี ้(การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ข้ึนอยู่กบัสภาพ อากาศ ซ่ึงเส้นทางอาจจะถกู
ปิดกัน้ด้วยหิมะท่ีปกคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ  ซ่ึงอาจจะเป็น
อปุสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะ
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ค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั)    จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทาง
กลบัสู่เมอืงทบลิซิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอื
พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย 
จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุทบิลิซี  

วนัทีห่ก (23 เม.ย.2566) สนามบินทบิลิซี- กรงุเทพฯ 

03.00 น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินกรงุทบิลิซี โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR256 
05.05 น. เดินทางถงึสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 
08.05 น. ออกจากเดินทางจากสนามบินโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR832 
18.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการท่ี
มีการด าเนินการไว้ลว่งหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลง
เลก็น้อย** 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือ
มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดย
มิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์

ของคณะเป็นส าคญั 
 

 
 

หมายเหตุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในจอรเ์จียอาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานท่ีส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัอ่ืนๆ อาจจะ
ปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐับาล,หรือกรณีท่ี
ผู้ปกครองรฐัเข้าเยีย่มชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีเคยถกูปกครองจากหลายเชื้อชาติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันัน้อาหารส่วนใหญจ่ะ
ได้รบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกนั  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญใ่นจอรเ์จีย โดยเฉพาะมือ้เช้าห้องอาหารในโรงแรมจะเปิดประมาณ 7.00 น. บาง
โรงแรมอาจจะเปิด 07.30 น.หรือ 8.00 น. โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. ส่วนมือ้ค า่เรว็ท่ีสุดคือ
เร่ิมเวลา 19.00 น.เป็นต้นไป 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทดอ็กซ์เป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดีต ท าให้
ประเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถห์รือวิหารต้องใช้ผ้าคลมุ
ศีรษะ ดงันัน้กรณุาเตรียมผ้าคลุมศีรษะไปด้วย หรือกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหารจะมีผ้าคลุมให้ 
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อตัราค่าเดินทาง วนัที ่18-23 เมษายน 2566 
 

 
 
 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 3,000 บาท  โดยเรียกเกบ็และช าระพรอ้มค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 
• อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 30 ท่าน**ไม่มีราคาเดก็**และจะต้องช าระ

มดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาโปรโมชัน่  กรณีท่ีจองและออกตัว๋แล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนคนเดินทางได้ และไม่

สามารถท ารีฟันดต์ัว๋ได้เช่นกนั  

อตัราน้ีรวมบริการ 

• ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิ Turkish Airlines เสน้ทำง กรุงเทพฯ-อสิตนับูล-บำทมู ี(ชัน้ประหยดั) 

• ค่ำตัว๋เครื่องบนิกลบัโดยสำยกำรบนิ Qatar เสน้ทำงทบลิซิ-ีสวุรรณภูม ิ(ชัน้ประหยดั) 
• ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำนต่อหอ้ง)เนื่องจำกโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 

กรณีทีเ่ดนิทำง 3 ท่ำน ท่ำนต้องพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระค่ำพกัเดีย่วเพิม่  
• ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร, ค่ำรถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
• ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ำธรรมเนียมบรกิำรมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอด

กำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
• ค่ำน ้ำดื่มแจกบนรถ 1 ขวด/ท่ำน/วนั 
• ค่ำประกนัอุบตัเิหตุแบบหมู่คณะคุม้ครองในวงเงนิ 1,000,000 บำท เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ำยุเกนิ 75 ปี กรมธรรม ์

500,000 บำท (เงือ่นไขเป็นไปตำมกรมธรรม์บรษิทัประกนั) (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิ
จำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋โดยสำร, ค่ำทีพ่กั, ค่ำอำหำร หรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึ่งเป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่27
ธ.ค.2565 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงือ่นไข
ของสำยกำรบนิ 

Georgia ทกัค่ะ 

ท่องเท่ียวประเทศจอรเ์จีย 6 วนั 4คืน  
อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 49,995.- 
ท่ำนทีต่อ้งกำรพกัเดีย่วเพิม่ท่ำนละ 8,995.- 
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อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (20 กโิลกรมั/จ ำกดั 1 ใบ/ท่ำน) 
• ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 
• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรดี ฯลฯ 
• ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
• ค่าทิปคนขบั,ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน,ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 3,000 บาทท่ีจะเรียกเกบ็พร้อมกบัคา่ทวัรง์วดสุดท้าย 

• ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
• ค่ำทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัรำเรยีกเกบ็ค่ำบรกิำรจำกแต่ละโรงแรม ซึง่ท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวั

ท่ำนเอง 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
• ไม่มสีญัญำณ Wifi บนรถและไมร่วมค่ำอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม โดยท่ำนสำมำรถซื้อซมิกำรด์ไดท้ีส่นำมบนิทบลิซิ ี
• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ หรอืค่ำใชจ้ำ่ย

อื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เช่น กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำธรรมเนียมวซี่ำทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบหุรอืค่ำแปล 
เอกสำร, ค่ำบรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซีำ่ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

• ค่ำประกนักำรเกดิจำรกรรมหรอืภยัธรรมชำตนิอกเหนือจำกกำรประกนัอุบตัเิหตุ สำมำรถตดิต่อไดจ้ำกบรษิทัประกนัภยัต่ำง ๆ  

การช าระเงิน  

ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัรส่์วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อน
เดนิทำงอย่ำงน้อย 35 วนัท ำกำร  

การยกเลิกและเง่ือนไขการจองทวัร ์

▪ หำกมกีำรยกเลกิ 60-90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิค่ำมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำรซึง่เงือ่นไขเป็นไปตำมทีท่ำงสำย

กำรบนิเรยีกเกบ็ 

▪ หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 

▪ หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 35 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 

▪ หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระค่ำมดัจ ำ 20,000.- บำท  

▪ หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืค่ำทวัรท์ัง้หมดและไม่สำมำรถ

เลื่อนวนัเดนิทำงได ้และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่ม่สำมำรถคนืเงนิได ้เช่น ค่ำวซี่ำ,ค่ำตัว๋เครื่องบนิ, ค่ำมดัจ ำหอ้งพกัและค่ำเขำ้ชม

สถำนทีท่่องเทีย่วต่ำงๆ เป็นตน้ 

▪ กรณีทีต่อ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ กรณีทีลู่กคำ้อยู่ต่ำงจงัหวดั ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัรก์อ่นออกบตัรโดยสำรทุกครัง้ หำก

ออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหตุ  

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  เหตุกำรณ์
ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมเีหตุท ำ
ใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนัจำกสำยกำร
บนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวำ่สำมำรถคนืเงนิได ้ 
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o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ  
เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื ควำมประพฤตส่ิอไปในทำงเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำ
แลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงปฏเิสธไม่ใหผู้เ้ดนิทำงเขำ้ประเทศ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง ทำง
บรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คนตำ่ง
ดำ้วทีพ่ ำนักอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ ทำงสำย
กำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระใบ
ใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำช้ำหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้ทัง้นี้
ขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนักส่วนทีเ่กนิ 

o ท่ำนทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสุขภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึท่ำนทีต่อ้งกำรควำมช่วยเหลอืและกำรดแูลเป็น
พเิศษ อำท ิท่ำนทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษิทัฯ ใหท้รำบล่วงหน้ำตัง้แต่เริม่จองทวัร ์เน่ืองจำกกฏ
ทำงดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร อำจจะไม่ไดร้บัควำมสะดวกส ำหรบัผูท้ีม่ ี
ปัญหำขำ้งตน้  

o ในประเทศต่ำง ๆ ทีม่กีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจนในเรื่องกำรสบู
บุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจำกสุขภำพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, 
และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งให้
กำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัทีส่ถำนทีเ่ขำ้
ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้ชมไม่สำมำรถจอง
ผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำม
เงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตหุนึ่งเหตุใดในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผล
ท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน เนื่องจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation 
Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดงันัน้ขอให้
พจิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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